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Møtebok Driftsstyret Apalløkka 14.01.21 med vedlegg  

  
Sak 17/20-21  Konstituering. Driftsstyret konstituert.  

Håvard Hunstad valgt som leder.  

 

Sak 18/20-21   Møtebok fra 10.11.20 godkjent.  

 

Sak 19/20-21  Dagsorden godkjent. 

 

Sak 20/20-21  Regnskap 2020, orientering: Pr dags dato er mindreforbruket på 4, 7 mill.  

Budsjettet har gjennom 2020 økt med ca. 5 mill. Men det er styrt mot null 

gjennom året etter det som var budsjettramme på 55 mill.  

 

Sak 21/20-21  Budsjett 2021, vedtak. Noen sakspapirer sendt ut i forkant av møtet.  

   Verbalbudsjett gjennomgått av rektor Elisabeth Dullum.  

   Vedtak: Budsjett 2021 vedtatt. 

 

 

Møtereferat 

 

 
 

 

Til: Abdulla Sarwar, Andre Brunvoll, Elin Birna Bjarkar, Else Marie Brodshaug, 

Håvard Hunstad, Iman Bamarni, Kristine Vindhol Evensen, Ove Møllerhagen, 

Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Digitalt møte 

Til stede: Elin Birna Bjarkar, Else Marie Brodshaug, Håvard Hunstad, Iman Bamarni, 

Kristine Vindhol Evensen, Ove Møllerhagen, Trond Helge Larsen 

Forfall/ikke møtt: Abdulla Sarwar og Andre Brunvoll 

Referent: Cathrine Torsvik Thingnes 

Møtetid: Torsdag 14.01.2021 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon:  

Vår ref.: 19/96654 – 19 



 

 

Sak 22/20-21   Status strategisk plan 2021  

- Frist utsatt til 19. februar for alle Osloskoler. Vi arbeider for at den 

strategiske planen skal bli litt mindre i størrelse og være mer spisset 

jfr resultater. Plangruppa skal jobbe med strategisk plan en hel dag 

mot slutten av januar.  

- Kort redegjørelse for satsingsområder:  

o Grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving, regning 

o Variert og praktisk opplæring 

o Elevmedbestemmelse og elevinvolvering 

- Resultater elevundersøkelsen 2020: Innføring av eleveksperter i 

fagene fra og med januar 2021. Se vedlagt Power Point.  

 

Sak 23/20-21  Smittevernregler og organisering av skolehverdagen ved Apalløkka skole. 

Vi lærte mye i løpet av perioden der vi hadde et smitteutbrudd i november 

2020. Skolen opplever at samarbeidet med smittevernteam og 

bydelsoverlege i Grorud bydel har fungert godt.  

Det har kommet nye timeplaner flere ganger i løpet av skoleåret så langt. 

Resten av våren 2021 vil det være to ulike timeplaner som er i bruk. Vi 

fortsetter på rødt nivå med faste kohorter og 10 grupper på hvert trinn. 

Det er økt renhold. Valgfag vil være ute av planen, men komme inn i hele 

uke 7. Språklige fordypningsfag er som hjemmeskole. Dette er fordi vi ikke 

kan blande kohorter. Framover vil det være en blanding av "hjemmeskole" 

og undervisning på skolen. Dette er utarbeidet etter retningslinjer jfr 

RØDT nivå.  

 

Sak 24/20-21  Nytt fra skolens ledelse:  

- Ansettelser: Bibliotekar ansatt fra 16.11.20. Tre vikarer ansatt etter 

jul for å dekke langtidsfravær.  

Fravær hos rådgiver. Dette dekkes opp av ledelse og lærere på 

10.trinn med bistand fra rådgiver på annen skole. Plan for 

utdanningsvalg og søknadsprosess fram mot 1. mars for 10.trinn er 

utarbeidet og under kontroll.  

- Nærmiljøskolekoordinator og barnevernskonsulent i skolen i 

samarbeid med Grorud bydel. Dette er et bydelsinitiativ som vi tar 

godt imot.  

 

Sak 25/20-21  Nytt fra rådsorganene 

- Elevrådet:  Elevrådskonferansen utsatt til restriksjonene er mindre 

strenge.  

- FAU: Må ta tak i å få natteravnordningen i gang igjen. I tillegg er det 

viktig for FAU og elevene på 10.trinn at det blir gjennomført et ball.  

   

 



 

 

Sak 26/20-21  Eventuelt.  

- Grunnet utsettelse av ferdigstillelse av utarbeidelse av Strategisk plan 

til 19.02.2021, gjennomføre det et driftsstyremøte den 17.02.2021, 

kl. 17.30-18.30.  Dette kommer inn som et ekstra møte i tillegg til 

oppsatt møteplan for våren 2021.  

 

 

Referent Cathrine Torsvik Thingnes 

 

 

 

Møtedatoer skoleåret 2020/2021:  

Onsdag 17.02 

Torsdag 04.03 

Tirsdag 01.06 

Med forbehold om endringer opp mot frister som ikke er satt fra skoleeier.  

 

Vedlegg: 

2021 Verbalbudsjett 

210114 Presentasjon første møte konstituering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Cathrine Torsvik Thingnes 

Kristine Andersen 


